2017 - 05 - 11
Skolrådet Sjömarkenskolan

Närvarande:
FKA - Ingen

FKB - Ingen

FKC - Ingen

1A - Sanna Rolander

1B -

Anna Thorbjörnsson

2A - Linda Björnander

2B -

Örjan Lager

2C -

Ingen

3A - Luisa Jordan-Killoran

3B -

Gerd Herder

3C -

Jennifer Dutton

4A - Maria Mann

4B -

Louise Conradsson

4C -

Linda Björnander

5A - Ulrika Lindblom

5B -

Ingen

6A - Gerd Hörder

6B -

Ingen

Rektor - Ann-Marie Kettisen
Bitr. Rektor -

Annika Simfors

Fritids Lyckebo -

Ingen

Fritids Nya Zeeland -

Ingen

Bua Fritids -

Anna Norlund

1-3 Lärare -

Ingen

4-6 Lärare -

Ingen

1. 1. Mötets öppnande
Vald Ordförande Luisa Jordan-Killoran öppnade mötet. Befintliga representanter ska hjälpas åt att
marknadsföra och sprida vikten av ett väl fungerande skolråd:
- Skolrådet är arena för dialog mellan föräldrar till 400 barn
och skolans ledning och drygt 50 anställda.
Det gemensamma målet är härvid att
skolan fungerar så bra som möjligt med de tilldelade resurser
som vi har att förfoga över. –

Bild från: boras.se/forvaltningar/stadsdelvaster/stadsdelsforvaltningenvaster/grundskolor/sjomarkenskolan

2. Val av mötessekreterare
- Linda Björnander
3. Föregående mötesprotokoll
 Vi gick igenom föregående mötesprotokoll och uppdaterade handlingsplanen, se sista
sidorna i detta protokoll för mycket mer info och action points.
4. Information från klassråd/lagråd/elevråd.
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4.1 Elevrådet
Inget elevråd har ägt rum sedan senaste skolråd.
4.2 Rektor
Starten av tillbyggnationen av skolan är förskjutet till höstterminen 2018. Under
byggprocessen kommer skolan att evakueras. AMU-center i Brämhult ska byggas om som
evakueringslokal, men om Sjömarkenbarnen ska flyttas dit under byggtiden är inte bestämt.
Förhoppningen är att idrottshallen blir två gånger stor som den vi har idag. Byggtid ca 1-1,5
år. Det är önskvärt att fritidsverksamheten finns kvar i Sjömarken medan skolan byggs om.
Skulle Sjöhagenskolan passa för detta? Ett annat förslag är att använda idrottsföreningens
eller pingisföreningens lokaler.
Anställningsintervjuer pågår för rekrytering av lärare och fritidspersonal.
Det finns ungefär 100 nyanlända barn i Borås som ännu inte är placerade på någon skola.
Sjömarkenskolan kan komma att bli aktuell för att ta emot barnen.
Vilka pedagoger som ska ha vilken klass i 4:an är ännu inte klart, men Johan Hedeberg och
Camilla Olofsson är klara som pedagoger.
Det är ännu inte beslutat vilka klassrum de olika årskurserna ska ha.
Hans Åke Larsson - kommer att jobba 40 % på Sjömarkenskolan nästa läsår och har då ansvar
för IT.

3.

4.3 Fritids och förskoleklass




Fritids hade plan att promenera till Sjömarkens IF varje vecka i maj har inte kunnat
genomföras. Däremot har aktivitetsdagar på skolans område gått att lösa varje torsdag.
Dessa har varit väldigt uppskattade.
Fritids påminner föräldrar om:
-

4.







4.4 Skola 1-3
År 3 har varit på besök i Ekhagens forntidsby.
Efter mer än ett års arbete med Grön Flagg har skolan nu fått sin certifiering. Detta firades i
samband med skräpplockardagen. Barnen i Grön Flaggruppen höll ett tal och flaggan
hissades till trumpetfanfar. Alla barn fick glass. Arbetet med grön flagg fortsätter nästa läsår.
Mini-OS gick av stapeln måndagen den 15 maj
År 4 har deltagit i pingistävlingen Bästa 4an.
Rättning av nationella prov pågår.
Jämförelsesajt finns där man kans ta del av resultatet när alla prov är rättade.
Utvecklingssamtal pågår i år 4-6.



4.4 Skola 4-6
Se ovan




5.

att se över kläder som hänger på barnens platser och att ta hem det som inte
används. Ta gärna en titt i kvarglömt också.
Bestäm gärna dagen innan om era barn ska gå hem och leka med en kompis.
Säg gärna till en fritidspedagog när du hämtar ditt barn.

6.

4.5 Likabehandlingsarbete
Ingen info

7.

4.6 Laget runt
Musik på raster varje fredag är väldigt uppskattat.
Varför används inte läroböcker längre? Mycket kommer hem som utskrifter. Detta beror på
att alla lärare inte känner sig trygga med det som finns digitalt. Vill man som föräldrar bidra
till skolan för läroböcker hur ska man gå tillväga då? Hans Åke Larsson kommer från hösten
finnas till 40% som IKT-stöd.
Fler cykelställ efterlyses. Rektorn påpekar att det förmodligen inte blir aktuellt innan skolan
byggs om, men lovade kontrollera hur det ser ut på skolans nuvarande cykelställ.
Hur ofta sker skyddsrond? Svar en gång per år. De som pedagoger ser eller föräldrar ser lagas
och åtgärdas kontinuerligt.
OBS! Föräldra - läs alltid sista sidorna vad vi har alla ärende, ansvarig, result eller svar som vi
jobba med.










2.
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5. Övriga frågor
Nästa möte är 26 september 2017
Luisa valdes till ordförande även till höst- och vårtermin 2017-2018.





Det finns nu en intagningsenhet centralt som hanterar hur många elever en skola kan
ta in per klass och skola.Det är alltså inte längre rektorn som ansvarar för detta.
Idag är det ett föräldramöte med klassen under höstterminen. Om det finns behov
kan ett ytterligare föräldramöte ordnas på vårterminen.
Crazy day är den 13 juni.

Vid protokollet:

Ärende
1

Fritids
saknar ett
antal
behöriga
personal.

2

Vi har
tidigare
ansökt om
cykelhinder
för att
stoppa
höga farter
både på
cykel och
moped
men inte
fått besked
ännu.

3

4

Jan Hugo
076888744
9 LFF
Behov av
ytterligare
rastvärdar Processen
med att
hitta
personer
fortsätter.

Säker

Ansvar
ig
Rektor
och
bitr.
rektor

Återko
pplas
26
Sept

Rektor
och
bitr.
rektor

26
Sept

Luisa har varit i kontakt med förvaltningen, som ska komma
och se över säkerheten.
(Jan Hugo 0768887449 LFF) De har ännu inte kommit med
svar. Frågan om hur en säker cykelväg och parkering kan
skapas behöver tas i beaktande i samband med planeringen för
den nya skolbyggnaden.

Rektor
& Bitr.
rektor

26
Sept

Sedan förra skolrådsmötet har en ny rastvärd tillkommit från
Jobb Borås. Det innebär att skolan nu har tre extra vuxna på
skolgården, utöver ordinarie personal.

Resultat eller svar
Många av de som söker tjänsterna på fritids saknar behörighet.
En förlängning av de som idag har vikariat på fritids kommer
därför att göras. Rekryteringen fortsätter.

Rektorn kontaktar Träffpunkt Borås (Sofie Nelsen) för att se
om de kan hjälpa till vid raster mot ersättning i form av lunch.
(Josephine Ahlengren har numret om det behövs).

Rektor
/

26
Sept

Maria Mann berättar om upplägget med rastfaddrar på Myrås.
Där har man en grupp på ca 15 personer (far- och
morföräldrar) som turas om med att gå 2 och 2 under rasttid.
Det finns rastfaddrar på skolan 2 eller 3 dagar i veckan.
Efterfrågan skulle kunna göras i veckobrev och en person på
skolan utses som ansvarig för att samla ihop
intresseanmälningar.
När det gäller synpunkter och fel på sådant som rör exempelvis
trafiksituationen, allmänna vägar och gångvägar och annat

Skolväg Varför
finns det
inte 30
skyltar hela
vägen från
Göteborgsv
ägen? Och
varför är
det
rekommen
derad
hastighet
30 utanför
skolan,
medan
andra
skolor har
tvingande
nedsatt
hastighet?

Louise
Conra
dsson

som skolan inte råder över kan man anmäla via följande länk:
http://www.boras.se/kommunochpolitik/synpunkterochfelan
malan.4.46966c1e1580c421fba960d4.html eller kontakta
tekniska förvaltningen.
Louise har skrivit till dem, men inte fått svar. Rektor kommer
att maila och påminna Tekniska Förvaltningen.

5

Föräldraför
ening

Luisa

26
Sept

Vi diskuterade detta och bestämde att vi väntar med att skapa
en föräldraförening. Avsikten med var att starta en förening
var att samla pengar som kan komma skolan till nytta. Detta
skulle ändå kunna göras, genom att någon person i skolrådet
öppnar ett bankkonto där ytterligare två personer ur skolrådet
har åtkomst. Luisa kommer att undersöka detta närmare nästa
läsår.

6

Organisera
läxhjälp Somliga
barn kansk
e vill göra
sina läxor i
skolan,
innan de
går hem,
för att inte
behöva
göra dem
sent på
kvällen
efter
träning och
andra
aktiviteter.

Rektor
&
bitr
Rektor

26
Sept

Röda korsets ungdomsförbund erbjuder gratis läxhjälp.
Kontakt Camilla Linde
031-7416240 camilla.linde@redcross.se.
Se röda korsets hemsida för mer information.

Talang som

Luisa

7

Skolan tar med sig detta.
Detta gäller mellanstadiet och är kostnadsfritt. Skolan bistår
med lokaler.
Det finns läxfria skolor. Hur gör de för att klarar av målen?
Rektorn tar upp detta med sina kollegor.
Det finns ett önskemål från skolrådet om att tt skolan frågar
barnen vad de tycker.

26

Ska ha möte in Aug för att diskutera vidare.

8

fritids
ordnade
förra året
drog till sig
mycket
föräldrar.
Kan vi göra
om något
liknande i
år med
ännu
bättre
organisatio
n och
kanske till
och med
tjäna
pengar till
skolan.
Vad har du
för
förväntning
ar på
skolrådet?

&
Fritids
&
Carolin
e
Music

Sept

Luisa
&
Rektor
& Bitr
Rektor

26
Sept

Förslag om att skicka ut ett mail till föräldrar där de ombeds
sammanfatta med tre punkter vad skolrådet behöver fokusera
på.
My three points are =
1. Qualified Personnel to ensure best level of teacher and
care given to our children.
2. Safety in and around the school grounds.
3. Sufficient equipment available in school & fritids.
Vi kan också be dem komma med kreativa och innovativa
förslag på hur skolan kan få mer pengar för att ha råd med
utrustning, bussresor mm.

9

Vad krävs
för att det
ska bli en
fritidsgård i
Sjömarken
?

Luisa

26
Sept

Luisa har pratat med Marie Louise Bengtsson at Fritids och
Folkhälsoförvaltningen. (marie-louise.bengtsson@boras.se)
Det kan finnas en lösning genom att använda Sjömarken IF /
Bordtennisens lokaler några dagar/vecka.
Det kan också finnas möjlighet till detta i Missionskyrkan.
Jennifer hjälper Luisa att skicka in förfrågan till
Folkhälsoförvaltningen.

1
0

Samla in
pengar till
skolan

Luisa /
Louise
Conra
dsson
&
Skolrå
d

26
Sept

Skolrådet kommer eventuellt att ordna ett disco i september 2,
i Sjömarken IFs lokaler år Fk - 3, samt år 4 to 6.
Det finns också förslag om att ordna en “dinner dance” för
föräldrar och lärare där föräldrar kan lära känna varandra.
Även detta blir ett tillfälle att samla in pengar till skolan.

Ett bankkonto behöver skapas där pengar från dessa och
liknande aktiviteter kan samlas.
1
1

1
2
1
3

1
4

Fritids Equipment

Rektor
& Bitr
rektor
/ Luisa

26
Sept

Hur skickar
vi ut
protokollen
Elever i år
6 har
framfört
önskemål
om att byta
ut den
årliga
brännbolls
matchen
mot
lärarna, till
volleyboll.
År 6
kommer
att rösta
om detta.

Rektor

26
Sept

Rektor
& Bitr
rektor

26
Sept

Attityden
på skolan
har blivit
hårdare.

Rektor

26
Sept

Fritids behöver samla ihop en lista på vad de behöver för
utrustning.
Luisa kommer att bjuda in Sjömarkens Bordtennis (Caterine
Söderlind) för att se på utepingisbordet som behöver bytas ut.
Kanske kan de hjälpa till med nytt nät mm.
Skolan kommer att lägga ut skolrådsprotokollen på pingping,
via klassläraren, och på skolans hemsida.

Elfsborgs arbete om likabehandling. Vii har ännu inte fått svar
på vår intresseanmälan till dem.
Fula ord används på skolan.
Ett problem är att barn fått spela spel hemma med 18årsgräns. Tittat på Youtube-filmer där fult språk används. Tips
om att använda begränsningar och ålder i inställningar.

1
5

PingPong

Rektor
& Bitr
rektor

26
Sept

Alla lärare använder inte pingpong och de som använder
pingpong använder det på olika sätt. Veckobrev läggs på olika
ställen av lärare. En del lägger dem på
anslagstavlan och en del på Innehåll och Events. En del klasser
får notiser och en del inte.Det gör att det blir rörigt för
föräldrar.
Föräldrar önskar en lathund för enklare problem som kan
uppstå i pingpong.
Klassrepresentanterna i skolrådet önskar kunna kommunicera
med andra föräldrar i klassen via pingpong, men de vet inte
hur de ska använda pingpong på rätt sätt. Instruktioner
behövs.

I appen Pingpong är innehåll webbbaserad och inte
mobilanpassad vilket upplevs som ett problem.
Ovanstående bekymmer behöver lösas.
Användarguide för att skapa Dexterkonto finns här:
http://www.korta.nu/skapadexter .
För att kontrollera sin mailadress i dexter gå in på
http://www.korta.nu/kontrolleradexter .

Idélista

och Parkerade ärenden
Förslag eller Idé

Ansvarig

Tas
upp

Pulkaåkning i lerbacken uppskattas
inte av föräldrarna. Vilka regler finns
ang hjälm? Vid ombyggnation kan
man tänka på att bygga en lagom
stor kulle för pulkaåkning. Befintlig
kulle kommer försvinna vid
ombyggnationen.

Rektor /
Bitr
Rektor

26
Sept
2017

Rektor /
Bitr
Rektor

March
2019

Resultat eller svar

If the school is not rebuilt by next
winter we bring this up again.
Skolavslutning - A.M.U 2019?
Var kommer skolavslutning att vara
2019 om hela ksolan är på AMUcentret i brämhult?
Kom ihåg att kontrollera
belysningen runt skolan, på
parkeringen och på promenadstråk.
Rektor /
Bitr
Rektor

26
Sept
2017

Rektor anser att det är godtagbar
belysning på parkeringen, men vi
behöver gå på gångbanan och
inte på parkeringen. Belysningen
behöver ses över rent allmänt.
Från vändplatsen förbi matsalen
är det mörkt.
Rektorerna kollar upp detta.
I samband med tillbyggnationen
behöver skolan se över
belysningen på parkeringen.

Resultat på de nationella proven vt
17

Färdiglista
Utförda klara punkter!
Reaktioner på att barn har
svårt att eller får inte upp
dörrar till kapprummen vid
fritids eller klassrummen.
När dessa är låsta, hur
säkert är detta vid en ev
brand? Barnen måste snabbt
kunna låsa upp vid
utrymning.

Rektor /
Bitr
Rektor

26
Sept
2017

Utfört av
Rektor

Avslutad
Färdigt
May
2017

Resultat eller svar
Skolan ber fastighetsskötaren
smörja låsen.

There have been problems
with students removing
each others Maps/Folders
and also putting XX all over
their work.

Rektor

Färdigt
May
2017

Resolved

Fotbollsmål

Rektor

Färdigt

Vi har fått nya mål som är
säkerhetsanpassade.
Could do with them not being soo
close to the fence, it doesnt
work. Maybe when the new build

takes place it can be something
that is fit in with the building work
to move them out a bit. Please
consider the fact that Sjömarken
has a “large” number of kids
involved in footbal in sjömarken.
Skolledningen uppdrar
Fastighetsskötaren att kontrollera
avlopp och ordna tvålhållare.

Pojkarnas duschar
På eftermiddagen luktar det
illa.

170202
Avloppen i duscharna spolades
rena tidig morgon.

Städet hinner inte städa mer
än en gång om dagen.
Det luktar från avloppet.
Slamsugning? Pumpas
avloppet från skolan?
Kan nog vara ett
avloppsproblem snarare än
städproblem.
Det finns ingen tvålhållare i
duscharna i pojkarnas dusch.

Reflexkampanj

bitr. rektor,
Maggan och
personal

avslutad

Dörr trög 2b/2c
Fotbollsplan ringklockan
hörs ej
Fem tysta minuter i
matsalen

Rektor skickar frågan vidare
till förvaltaren ang.
möjlighet att lägga
plastmatta på toalettgolven
vid f-klass och år 1.

Bitr. rektor

avslutad

Rektor

avslutad

Skolan genomförde en
reflexkampanj och alla elever ska
ha fått varsin reflex.
Dörr åtgärdad. Pedagoger och
elever får hjälpa varandra så att
eleverna kommer in från rast om
de varit på fotbollsplan.
Arbetslagen har diskuterat och
förtydligat för eleverna.
Mellanstadiet har sagt att det
handlar om att vara lugn och tyst
när man kommer in i matsalen och
tar mat, men när de sitter ner får
de prata.
Ev blir det musik i matsalen. Rektor
kollar upp med musikläraren.

Fastighetsförvaltningen meddelar
att det inte är möjligt att lägga
plastmatta.

Vilka är intresserade av att
gå in som Ordförande för
Skolrådet till hösten?
Namnlista redovisas och
Skolrådet väljer sedan ny
ordförande på första mötet
HT 2016 den 27/9.
Rektor kollar hur det är med
villkoren för skolans
olycksfallsförsäkring vid
barns cykling till skolan.

Västar ska tas fram till olika
avdelningar och färgmärkas.
Vikarier ska ha en namnskylt
och västar märkta med
vikarie.
Skolrådets syfte behöver
dokumenteras och
informeras ut till alla
föräldrar och lärare.
”Skolrådet är Arenan för
dialog och förståelse mellan
föräldrar till 400 barn och
skolans ledning!”
Förslag på roterande publik
framför scenen vid
skolavslutningen.
Aktuella föreläsningar två st,
avseende Internet samt
Droger ordnas?

Skolrådet efterfrågar en
kortare genomgång av
Rektors checklista vid
allvarligare olyckor på
skolan. Exempelvis:
1. Omedelbara
åtgärder
2. Åtgärder på kort sikt
3. Åtgärder på lång sikt
Politikerna i Stadsdelsnämnd
väster inbjudes att
promenera runt på
skolgården, då alla våra barn
har rast, för att se och förstå

Vice Ordf
Skolrådet
Luisa Jordan
Killoran

Luisa Jordan-Killoran vald som ny
Ordförande och Linda Björnander
som Vice Ordförande.
27/7

Rector

11/11

Rector

11/11

Olycksfallsförsäkringen gäller hela
dygnet. Finns inget specifikt om
cykling till och från skolan. Skolan
rekommenderar cykling tidigast i
klass 4. Cykla med mobil ej ok,
föräldrarnas ansvar!
Västar togs i bruk förra veckan. All
personal ska ha väst ute på rast.

Annika och Martin samverkar om
formuleringen via mail och telefon.
Ordf
Skolrådet
Annika
Simfors

27/9

Detta nämns på skolavslutningen.
Vice Ordf och
Rektor

Rector

27/9

WHEN
WAS IT
??

Johan Larsson har haft
föreläsningar kring internet för
elever i år 3-6, samt bjudit in
föräldrar i dessa klasser till
föreläsning.
Krisplan finns där det förtydligas
vad som ska göras vid olycka på
skoltid. (Flik 2 kapitel 3)

Rector

Ordf
Skolrådet och
vice ordf i
Skolrådet.

24/5

Incidentrapporter finns då det inte
är en kris.

31/5 9.15-10.15 kommer 3
politiker till Sjömarkenskolan.
24/5

riskerna som finns i
utemiljön på skolan, att
resurser behöver avdelas för
att åtgärda bristerna
omgående.
Tiden för mötet mailas ut till
Skolrådets representanter
som också välkomnas att
vara med.
Brist på vuxen vid
fotbollsplanen ibland, kan
det lösas?

Fritidspedagogerna

Fråga uppkom om skolans
iPads är låsta/blockerad för
vissa sidor på internet?

Lyser det utanför
paviljongerna?
Återkoppling från mötet
med Hayne Hedin som vi
hade den 17/3.

24/5

Rector

21/4

Vaktmästaren

24/5

Ordf. och vice
Ordf.

24/5

Under fritidstiden ska inga barn
leka där ingen personal finns. Ökad
uppmärksamhet är påannonserad.
Vikarieproblem har slagit
olycksamt i fritidsverksamheten.
Fotbollsmålen skall tas bort under
veckan (v.16) av Lokalkontoret.
Ersättningslösning undersöks.
Diskussion kring skolgårdens
problematiska utformning har
även diskuterats på politisk nivå.
Varningssystem finns, inget
censureras eller blockeras. Samtlig
trafik på skolans nätverk loggas.
Ett föräldraansvar bör finnas.
Åtgärdat
Genomfört

